Referat af bestyrelsesmøde i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade
Mandag den 29. august 2016
Dagsorden:
1. Valg af referent og ordstyrer.
Jens Holm blev valgt som ordstyrer og Susanne Kuehn som referent
2. Godkendelse af seneste referat.
Godkendt
3. Nyt fra formanden.
o. Ny repræsentant fra Jens Juelsgade
a. Ændring i forretningsudvalget: Louise ønsker at stoppe som formand, det blev
beluttet, at Jesper træder ind i stedet
b. Byggetilladelse til bump, skiltning og træer: sagen er langt om længe gået i gennem
i kommunen. Der er afsat 474.ooo kr i budgettet, der søges nu gravetilladelse og
indhentes fornyede tilbud fra de tre firmaer, som tidligere har afgivet bud.
Schwartzgade får ikke lov til bump pga manglende vejbredde.
Voldmestergade bliver også en del af projeketet. Voldmestergade melder tilbage
med ønsker, herunder beplantning.
Byggetilladelser til træer skal ligeledes på plads.
c. Byggesager i Rækkerne: Jens-Jacob gennemgik verserende byggesager. Der blev
informeret om, at der er problemer med hoteldrift i et hus i Wiedeweltsgade.
Kommunen har foretaget 2 inspektioner.
d. Affaldssortering: formanden har møde med kommunen i begyndelsen af september
om emnet. Der er lagt op til 8 fraktioner, og der var enighed om at forsøge at få en
ordning igennem, hvor nogle af fraktionerne opsamles for enden af gaderne. Det er
også en mulighed, at naboer deles om nogle fraktioner, således at man minimerer
antallet af skraldespande på grunden.
4. Nyt fra kasseren.
a. Regnskabsorientering ved Peter
Der er kun få restancer. Der har ikke været væsentlige udgifter. Der har været en
enkelt rørskade, som er blevet dækket af forsikringen.
b. Forestående salg af huse: der blev orienteret om kendte huse til salg
5. Nyt fra udvalgene.
a. God skik og brug/håndbogen ved Caroline: den arkitektoniske del er færdig, nu
gennemarbejdes det. Herefter skal den lay-out’es, så den ligger i digital udgave.

Den præsenteres på gademøder. Det blev drøftet, om den skal trykkes. Der
indhentes pris, og så tages spørgsmålet op igen.
b. Fibia-udvalg (ved Flemming Holck): der var intet nyt, og det må antages at fungere.
Christian er fremover kontaktperson til bestyrelsen. Flemming opretholder
kontakten til Fibia.
c. Indre bys Lokaludvalg samt nyt om affaldsordning: Ingolf orienterede om sager: der
er forslag om en grøn forbindelse fra Krysemyntegade til Ryparken. Østerbros
lokaludvalg ønsker en grøn sti fra Mindelunden til søerne.
d. Byggeforeningernes Fællesudvalg: Tonie fortalte at udvalget mødes i uge 42
e. Hjemmesiden (ved Lars Storm). Der var en drøftelse af hjemmesidens fremtidige
set-up, hvor det er lettere at redigere. Det blev også drøftet, om man skal
kombinere hjemmesiden med facebook. Jens Peter blev valgt som kontaktperson
fra bestyrelsen.
6. Nyt fra Gaderne
a. Webersgade: var ikke repræsenteret
b. Wiedeveldtsgade: en bred flyttevogn, som havde problemer med at passere, har
bragt fokus på vejbredden idet der blev optaget politirapport
c. Jens Juels Gade: spurgte til rensning af brønde på fællesgadestykket: renses efter
behov og betales af HØF. En erfaring med, at gasafbrydelse kan blive en dyr
omgang. Der er en ødelagt kloak.
d. Abildgårdsgade: der har over sommeren været problemer med rotter
e. Eckersberggade: mange byggearbejder, som er en udfordring for naboer
f. Wilhelm Marstrands Gade: der er kommet legehus
g. Skovgårdsgade: ny grill
h. Høyensgade: ligeledes ny grill, advarsel om at låse døre
i. Voldmestergade: kloak delvist brudt sammen.
7. Næste møder er fastlagt til
Mandag 10. oktober hos Caroline i Høyensgade
Fredag den 25. nov. hos Jesper i Wiedeveldtsgade 25 med efterfølgende spisning på
Høst
Ultimo januar 2017 i Webersgade.
Generalforsamling i marts 2017.
Medio april 2017 i Wiedeweldtsgade.
Ultimo juni 2017 i Jens Juels Gade.
Ultimo august 2017 i Abildgårdsgade
Oktober 2017 i Eckersberggade
November/december 2017 i Wilhelm Marstrandsgade
Januar 2018 i Skovgårdsgade
8. Evt.

Birgitte fra Øster Farimagsgade orienterede bestyrelsen om problemer i sommerhalvåret
med skygge fra de høje kastanjetræer. Ingolf tager kontakt til TMF for at høre om planerne
for udskiftning af træerne.

